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 1 

 2 על סדר היום:

 3 :תושרה תודעומ םינוכדע .1

 4 .יבצ ןב היח- םיאלמג תדעו .א 

 5 .ןגכ לייא – הביבסה תוכיא תדעו .ב 

 6 ,ןומא תרשמ ,הצעומה ל"כנמ יונימ) םיריכב יונימל הדעוה תטלחה רורשא .2

 7 .(ל"כנמ רכש 100%-90%) םיריכב רכש רושיאו (ןולא יבוק רמ 

 8 :תואבה תוינכותה תדקפהל םילעבכ הצעומה רושיא .3

 9 266 הקלח ,10074 שוגב הינב תארוהב יוניש 308-0700609 תינכות .א 

 10 ןפודב תבלושמ ךרדל לגר יכלוה ליבשמ דועי יוניש – םידסיימה 'חרב  

 11 .266 הקלח לש תימורדה  

 12  20% תפסות – "םימש ירעש" תסנכה תיב 308-0664318 תינכות .ב 

 13  .הנבמה תבחרהל ןינב יווק יונישו (ר"מ 112) הינב יחטש  

 14 .2019 לירפא םיר"בת .4

 15 

 16 פ ר ו ט ו ק ו ל

 17 

 18 .יבוק ,הצעומה ל"כנמ דמעמב תיגיגח הצעומ תבישי .בוט ברע  מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 19 .םולש

 20  .םישנל ופאש ח. בן צבי:

 21  .יבוקל םגו םישנל םג .היח םג ,םג  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 

 23 :תושרה תודעומ םינוכדע .1

 24 יבצ ןב היח- םיאלמג תדעו .א

 25 הצעומ תבישיב םכל יתרמא .םינוכדע ינשב ליחתנ ,םויה רדס לע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 תונחלושמ םינוכדע לש תרוסמ ליחתנו נחנא ,הז ינפל תחא וא תמדוקה

 27 .םיזרכמ תדעומ ןכדעל דעיבא וןשארה היה הלחהתבן כדע .תושרה תודעו

 28 תוכיא תדעומ לייא הירחאו םיאלמגה תדעומו נתואכן דעת היח וישכע
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 1 .הביבסה

 2 םינש רשע ינפל התוא ונינב םיאלמגה תדעו .רוציקב ליחתא ינא .בוט ח. בן צבי:

 3 ,םוקהמ ינב זוחא 70-ב תבכרומ הייתה הדעוה .הלש הנושארה היצנדקב

 4 .ופרטצהש םישדח םיבשותמ זוחא 30-ו ,םוקהמ תוקיתו

 5 קלחו בושיה לש תוליעפב םיברועמ םלוכ םיאלמגה תדעו לש םירבחה לכ 

 6 .שישקה תתועמ לש תרויכזמב םג םהמ

 7 ימ ,רחבנ אבש ימו תוריחב הנשב םעפ שי שישקה תתומעש תעדוי תא 

 8 ללכה ןמ אצוי אלל הדעוה לכ ,םירבחה לכ הזלף סונב .לעיפ תויהל שמעוניין

 9 םויל ש תיתליהק תוברועמהמ ץוח ול היה רבח לכ ,השינ םמצעל ע וחקלם ה

 10  .םינש רשע ךשמב טקיורפ ול חקל ,םוי

 11 ,םיישדוח ינפל .ןוויכ ותואל עך לת ,םג היהת השדחהה דעהוש מקווהי נא 

 12 תצקי נא .הנושארה השיגפה תא ונישע ,פחות או יותר ,ןכ ,ראוני שדוחב ,אל

 13 םשיוע ונחנא םיאלמגה בוועדת ללכ ךרדב יכ האבה השיגפה תא יתיחד

 14  .תוידיתעה תוינכותה לכ לע הז תשויגפ

 15 .ונלש תוליעפה תא קוידב םיעדוי אל םישדח הפ םירבח ,תלא יודע ינא 

 16 םע ,שישקה תתומע םע האלמ הלועפ ףותישב םדיבוע נוחנא נולש תוליעפה

 17 נוחנא .החוורהמ תשש רב ימת םעו םיטקיופרה את תלהנמש ןמטכר תנע

 18  .דחים דיבעו

 19 שדח ןודעומ ונל שי .דחי םתוא םירהל םיסנמ םיטקיורפה לכ ,תוינכותה לכו 

 20 הושימ היהיש םיווקמ נוחנא ,הפהפי ןודעומ ,ונינבו נחנאש םיסדרפ הונב

 21 ודאמ הזו קיר אוה הנש יצחמ רתוי ,דובעל ליחתהל ליבשב הז תא להניש

 22  .םיטקיורפה לכ לע רוציקב רבדא ינא .בושח

 23 הז רקובב ,בלושמ הז ,ונחנא רקובב רשא נווה די לע הזש רוא ןודעומב 

 24 ,קיםוזיח יםלבקמ ,תיב ירועיש םישוע ,םידליו רעונלה זם ירהצב ם,ישישקל

 25ו נלש י ,תוצובק שולש הזה ןודעומב שי ונל .םיגוחו םידליל ביבמס תויוליעפ

 26  .תיפויתא תזכרמ םע יפויתא ןדועומ

 27 .םילטאשב רוכרכ הנח סדרפל כמ םתואם יאיבמש ,עבובש םיימעפ ולנ שי 

 28 הז םצעב .תיבהמ ןקז זיזהל רשאפ יאה ז ילב יכ םילטאש תרזוח ינא
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 1 רבד ותוא םייתנש ינפל ,250 הרבעש הנש יתלביק ת,לבקמי נאש ביצקתה

 2 ,רויצ, םיבשחמ ,תויולמעתה םילבקמ .ינויש ההייא ל ההשנ מקווהי נאו

 3 . הקימרק

 4 ?םייפויתא םיאלמג הז ט. דנטס:

 5 ?השקבב ח. בן צבי:

 6 ?םלוכ וא םייפויתא םיאלמג הז ט. דנטס:

 7 .םיאלמג םע קר םידבוע ונחנא .םיאלמג לע תרבדמ ינא ,אל ח. בן צבי:

 8  .םיפויתא הז ינפל תרמא ט. דנטס:

 9 .הדומצ תזכר םע עובשב םימעפ שולש םהל שי םיפויתא ,אל .ןכ ,ןכ ח. בן צבי:

 10 .םהלש ט. דנטס:

 11 םיפויתאה .האלמ רקוב תחורא םילבקמו .םילגרהה לע ,הפשה לע .ןכ ח. בן צבי:

 12 דיוקיר ,םע ידוקירו .המשם ילשבמ ונחנאש יםרהצ תחוראם ג םילבקמ

 13 ,תיאר תא ,םירפובת יהית א .תבוסימ ,תורשו

 14 .םיסקמ .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 ינא תועד ןיב דוחיאהל ע םירבדמ םא .דחי םינודעומה לכ תא תוארל היווח ח. בן צבי:

 16ם עו הסיורהם ע יפויתאה דקור תוארל, םיסור .אמגודהו נחנאש תבשוח

 17 השיאה תוכזב ,ןמטכר תנע תוכזב תמאב הז .םירשואמ םלווכ וללפא הנכשה

 18  .אתזה

 19ו נל היהי םיסדרפ הונבש מקווה ינא ,וילא םוקמ ונל ןיא ,רחא ןודעומ ונל שי 

 20 זהת ריבעי רבדו האוש ילוצינ וישכע .תירבע ירבוד האוש ילוצינו ותיא םוקמ

 21 ונחנא ,תרוקיב םע עובצ ביצקת הז .טניו'גהמ אבש ביצקת הז ,ראח ביצקת

 22 .החורוהם עטמ תילאיצוסת דבעום ג הוולמ ,םילוכי לא

 23 םלוא ,ןבלמב םיליחתמ ונחנאו הז תא תושעל הפיא ונל ןיא םייתניב ,שיו 

 24 .תובדנתהב הכול ,םוחנ י"ע להונמ םגש ,עובשב םעפ םישגפנ ,ןטק םיעוריא

 25 בדוע ףא ,הוולמ תויהל תבייח איהש החוורהמ ,הצעומ תדבועמ ץוחו נל יןא

 26  .תובדנתהב הז הכול המש ,םלושתב

 27 ונל שי המש .ןוזכרמה די לע הז בחרמ הונב .בחרמ הונב ןודעומ ונל שי וישכע 

 28 דע עובבש םימפע שולש ןודעומ .הנוכשה לכמ עובשב םיימעפן ודעומ ,הככ
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 1ם עק חשל אפשרי א .וחקיפ םעזה  לכ ,הרטמל עובצ ףסכ םג הז ,שיא 40

 2 תלשבמש תיחבט נול שי ,םהריצ תחוראם ילבקמש םישנא הז ה.משף סכה

 3 .ועדשי ריםבחה לכל ,תרושכה לע םידיפקמ דואמ דואמ ונחנא .םליבשב

 4 םגו .הז לע םידיפקמ דומא נוחנאו םונידעומב המש תורשכה ונל בושח דואמ

 5 םילבקמש ומכ םיגוח םתואו םיירהצ תחורא ,רקוב תחורא םילבקמ םה

 6   .םלכו

 7ל כ תזכר אותה לע שיש ןשקאה תא וארת ,ןודעומ ותואב הצובק דוע ונל שי 

 8 ולאה םינודעומ ינשב ונל שיש המ הז .תיסורי רבודל הפוריא הפקש י ,ןזמה

 9 .םיסדרפ נווה ןדועומ ונל היהי בורקבש םיווקמ ונחנאו

 10 תואב עובבש םיימעפ רוא תונועמ לצא ןודעומב וישכע .סיפ ןודעומ שי ועכשי 

 11ם ג ,םלוכת אם ייעסמ ונחנא .םתוא םיעיסמ ונחנאש םישנא 120-ל 100 ןיב

 12י ד לנט הזו .םלכו תא ,םיפויתאה תא םגו םילארשיה תא םגו יםסורה תא

 13 רשפאי א םילבקמו נחנאש ביתקצה ילבה ז ללגב .ונלש ביצקתה לע לודג

 14  .ןפואו םינפ םושב ,הז תא ליעפהל

 15 רקבמ טקיורפ .םיטקיורפ תורשע תרגסמה ךותב ונל שי .רוציקב תרבדמ ינא 

 16 ונל שי .םירירע ,םידדוב ,תיבב םהש םישנאל םיאבש םישנא הז ךאלמה

 17 לכ ,םכלו עדתש .םיבדנתמ והכול ,תועש המכ םתים איאצמנו יםאבש

 18 תא תתל םיבייח ונחנאש הצעומה יבדועמ ץוח ,םיאלמגה של ונלשא ושנה

 19 אלל .םיבדתנמ לש סיסב לע הכול ,תלהנמ ,תוריכזמה לש םיתורישה

 20 .טקיורפם ושם ריהל נולוכי אל םיבדנתמ

 21 ,הז תא םיריכמ םתא םא תלא יודע ינא ,םימח םיתב ,םישנא ונל שי 

 22 םג, תודעה לכב תושעלר שפא לבא .יםסורהם ע הז ,הזה טקיורפה

 23 דע ,הצעומה ךרד וישכע םיביצקתה ,ףסכה יכ העיב וםש ןיא ,םליארישה

 24  ו.נלש םיביצקתהמ םימילשמ ונייה ונחנאו טניו'גה ךרדה יה הנש ינפל

 25 הצובק לכ .עובשב םיימעפ ,עובשב םעפ שיא 16 דע תיבב םישגפנש םישנא הז 

 26 דחא ,ןאמם הל היהישה צור דחא ,הל היהיש הצור איה תוברת הזיא תרחוב

 27 ףלא תוביבסב הזת א םינמממ ונחנאו .הקיסומ הצורד חא ,תרופסה צרו

 28 ?ןר ןכונ, שדוחל לקש
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 1 .התומעה י"ע ר. גלר:

 2 לש דואמ הלודג הצובק ,התיבהם ישנאל םילצלצמ ונחנאש ונל שי .ןכ ח. בן צבי:

 3  .םישנאל תופש שולשב םילצלצמש םיבדנתמ

 4  .ךל שי בגא הלודג הדעו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 ?השקבב ח. בן צבי:

 6  .הלודג דואמ דואמ ךלש הדעוה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7י כ רוציקב ארונ ארונ ,וישכע ארונ תרבדמ ינא ,השיגפב מקווה ינא .והז .ןכ ח. בן צבי:

 8  .תוניכותם ע אובנ רבכו נחנא האבה השיגפבש מקווהי נא ,הצורא ל

 9 לשה מרה ,שיא 1,200 לעמ עובשל םיאב סיפ ןדועובמ ,סיפן ודעומ 

 10 קלח .סיפ ןודעומב םוקמן יא רבכ םיגוחה לש ,םיסרוקה של ,תואצרהה

 11 ,תיברעו תיתפרצ ,רוא ןודעומב םישוע תופש ,רוא ןדוועמב יםשעוו ננחא

 12 לבא .ןומרא דוע ,ןומרא םיכירצ ונייה ונחנא ,ונל ןיא .םעי יקודר עושים

 13 ,דואמת רבדמי נאה ז ללגב .היהיש

 14 ,הדובע תמאב ,דובכה לכ לכ םדוק .ךתושרב תולאש יתש ,היח ט. דנטס:

 15 ניא ,יתלביק ינא הארת .םהל תפכאש יםשנא לש הז ,דבל ילש הדובע אלה ז ח. בן צבי:

 16 דיהגל הכירצ ינא הזו תיטילופ יתלביק דחא רבד קר .יתבלקיי נא תמרוא

 17 ,תוכזב

 18 ,האלמ הדובע תאז ,הזב תדבוע תאש קפס ןיא ט. דנטס:

 19 .םוי םוי ח. בן צבי:

 20 אל .תוליעפה ללכב םיפתתשמ הכול ךס םיאלמג המכ .תולאש יתש וישכע ט. דנטס:

 21 .בושיב שיש תעדוי תא םיאלמג המכו ,קלוחמ הנשמ

 22 ,תיבל םיקתורמם ישנא הז קלח .ףלא 4,5 תוביבסב ונל שי ח. בן צבי:

 23 .תיללכ הלאש ,יבזע ס:ט. דנט

 24 ,םיליכו אל וננחאש תואירב ליבשב ח. בן צבי:

 25 .םירפסמ לש הלאש ט. דנטס:

 26 .החוורל ךייש רבד לכ אל יכ ,תואירבה דרשמ ךרדו החוורה ךרד אב רבכ הז ח. בן צבי:

 27 ושיכע .ולאה םיאשונהל כל לדוג דואמ ביצקת השידקמ החוורהש תעדוי ינא

 28 לש היצטור םע סיפ ןודעומ ,רוא ןודעומב 1,500 דיגנ ונל שי םא ,דיגנש י
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 1 ינפל .םילשוריב תווצבק יתש יםאצמנ םימי השולש וישכע הנה .םימיע בוש

 2 ,תועובש הוששל

 3 ,לש תוליעפה ךסב ט. דנטס:

 4 תלכתסמ ינא םא ,ןודעומה וישכע ,דיגנ שי .תוצובקב ,וקורמב ויה םה ח. בן צבי:

 5-מר תוי דעו שי המשו 200 ,170 ,120 הזיאד יגנש י ,עבש תב לש רוא ןודעומב

 6 .תרוישם ינתונ ונחנאש 2,000 תוביבסב ונל שי ,200

 7 חדא לכ ,תרחא וא תאזכ המרב םיפתתשמ 4,500 ךותמ זאת אומרת ,2,000 ט. דנטס:

 8 ,המרב

 9 .הצור יתייה ח. בן צבי:

 10 .ףרוטמ הז .ןומה הז ט. דנטס:

 11 אלש תיבב םישנא רתוי רתאל םישנאמ הרזע תשקבמ ינאו הצור יתייה ח. בן צבי:

 12 הז תדוידבהש םעידויו נחנא .םדאו םדאל כלע יגהל חילצנו נחנאש ,היהת

 13  .דםאן ב לש ביואה

 14 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 םישנא שי יכ םישנא רתוי רתאל עיגהל .הזה ליגב דחוימב ,םיאליגה לכב ח. בן צבי:

 16 התא ברועמ תויהל היצביטומו ןוצר ול ןיאש ימ ,םלוכ תא רתאלר שפא אלש

 17 .תורטמהמ דחא הזו .םייקא והש עדויא ל

 18 הליהק הז ונתיא ברועמ היהו הזל עדומ לייאש השדחה הרטמה תא ונל שי 

 19 תויאליצסו תודבעו יתש םינש שולש ךשמב ץיבורוה ןרקמ ונלביק ,ורודב

 20  .תוליפעל הנשל לקש ףלא 180 ,160 תוביבסב

 21 ?םידבוע וא ףסכ י. קעטבי:

 22 ,וישכע .םינופ ונחנא הז ח. בן צבי:

 23 ?תלביק המ .םידבוע וא ףסכ לאוש ינא ,אל י. קעטבי:

 24 ביצקתה זל ףסונב .תוילאיצוס תודבוע יתש ,ןרקה ןובשח לע םידבוע ינש ח. בן צבי:

 25  .הלעפהל

 26  ?הצעומה ךרד אב הזש וא התומעהמ אב הזו י. קעטבי:

 27 םש הז ,עבט תא םיקהש אבאה הז ,הדוהי הז .ץיבורוה ןרק ךרד ונלביק ,אל ח. בן צבי:

 28ל כ לע םדיובע וישכעום ינוב ונחנא ?תורודב הליהקה הז המ וישכע .םירוהה
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 1ל כו זמרו יםסדרפ נווה ,םירוזאב הבשומל ונקליח .רוכרכ החנ סדרפ

 2ת א ר,דה נווה ,ראש נווה .הביבסה לכו רוכרכ תומולח תא ונל שי .הביבסה

 3 .רוזאהל כ

 4 וישכע ונחנא ,תוגיהנמה תצובקב ינא ,הצובק םע וישכע םינוב ונחנא וישכע 

 5 ,תימוקמ תוגיהנמ רצייל ,הנוכש לכמ ,םוקמהמ םיבנדתמ םע תנובל םיסנמ

 6 שרפאל ,נהח סדרפב תומוקמ הברה שי ומכ ,םשינאש תיתרבח תשר

 7 הרצל כ ,הםל ששי היעב לכ ,אלם ישנאש ,תיבב םידדוב והייא לים שנאש

 8י נא .דוקמ ךרטצנ םג, אצמנ נחנוא ,ךראו ד ןופלטה דרך וא םינופ היהת אלש

 9 מקווהי נא. והזו .והזו ןכ ,וקדמה את ימצע לע תחקל הנכומ ינא יתרמא

 10 תדעו תא לעניין כםלש הרזעה תאם ים גמפע הברה ךרטצנ יכ םכלש הרזעבש

 11 עודי רבכ הז םיקיתוה יכ ,יםשדחה יםרבהח לע הםלש תוברועמה ,םיאלמג

 12 ?לא ד,ובעלם ניש שמוד חש לי עי .והזו .םהל

 13 .הבר הדות .תוחפל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 

 15 ןגכ לייא – הביבסה תוכיא תדעו .ב

 16 .לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .היח ומכ רצקא ינא .בוט א. כגן:

 18 .הביבס תוכיא תדעו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 לע זאת אומרת ,הזה קיתה לע רגהל הדומ ינא .הביבס תוכיא תדעו ר"וי ינא א. כגן:

 20 וננחא ,םיימוי ינפל ונחצינ ,בוהצ גם ינאש תורמל קורי ינא. הזה אשונהל כ

 21 .רגמל םליוע

 22 לט ,יניס דעיבא ינממ ץוח הב םירבח ,הבוח תדעו איה הביבס תוכיא תדעו 

 23 תואבלע יגת חטב לבא הנושארה הבישיל העיגה אל יתעד יפלש רומו סטנד

 24 .בורקב הריק חטב הזש

 25 והשזיאהיה י הבישי לכש ונטלחה ונחנא .בושח דואמ דואמ אוה הזה אשונה 

 26 לבא .הנושארה הבישיב היהש יפיצפסה אשונה לע רבדנ ףכית ,יזכרמא שונ

 27  .לוקוטורפב תוארלם ילוכי םתא ,הנשה םהילע דובענש םיאשונ המכ

 28 םודיק ,הזל ףרוצמ לוקוטורפה ,הרובחת םודיק לש אשונ ןבומכ הז דחא 
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 1 תוכיא לש אשונה ללכב זאת אומרת ,רושקש המ לכ ,אמייק תב הרובחת

 2 הקורי הבשומ ונחנאו םייח תוכיא רותב הזל סחייתמי נא ,ירעצל הביבסה

 3  .הובגר תויש המכ םויה רדס לע הז תא םישנ ונחנאש בשוחי נוא

 4 םודיק .ןורתפה תא וילע תתל ךירצש אשונ טלחהב אוה הרובחת לש אשונה 

 5, לגר יכלוהל תוחונ רתוי הברה לש תורשפא לש םודיק ,םיינפוא יליבש לש

 6 .יזכרמ דחא אשונ הז .לכהב רושק הכול

 7 .תיטגרנא תולעייתהל רושקש המ לכו תשדחתמ היגרנא הז ינשה אשונה 

 8 די ונחנא ,עגרכ דמוע אוה הפיא קוידב לא יודעי נא ,זרכמל םיאצויו נחנא

 9 סולפ .הצעומכ לקש ליוןמי 3 לש ףקיהב םייראלוס תוגג לש ותיא םימדקתמ

 10 ,לשמחה ידומעל ש בושיב תיטגרנאה תולעייתהה לכ לש אשונה תא ולנש י

 11 ימה ארנ ונחנא ל"כנמה עיגהשכ וישכע ,לודג דואמ דאומ טקיורפ

 12 70 ףליחנ תובורקה יצחו הנשבש שממ טקיורפ ,הזה רבדה לש רוטקירופה

 13 ונחנא .תינוכסח רתוי הברה הרואת ,דל תרואתל בושיב הרואתהמ זוחא

 14 נוחנא הפאי תוארלי דכ הזה בעניין למשח תרבח לש רקסל םיכחמ

 15 .םיליחתמ

 16 .בושח דואמ דואמש והשמ הז רוביצ ףותיש ,רוביצ ףותיש לש אשונה תא שי 

 17 עוצקמי שנא 70-ל 60 ןיב וב םירבחש תומייק לש םורופ ומיקה םיבשות

 18 לכלב אושם וקמ הז רוכרכ הנח סדרפש רבתסמ .םנמזמ םרותל יםנכומש

 19 םימוחתה לכב עוצקמ ילעב 70-ל 60 ןיב הפ שי .תומייקל רושקש המ

 20 שגפמו נה ליה זא ,הבשומה תבוטל םניחבו םצרממ ,םנמזמ םורתל םיצורש

 21 .םירפאמץ חוה שעמלם ינגסה לכ םע ,רגה םע דחי םורופה לש ןושאר

 22 רתוי תצק תושעל םתוא החלש הצעומה שאר ,תושעל םתוא החלש רגה 

 23 ,שוביה תבוטל ומצע תא דימעהל ןכומ הזה םורופה .היה םירפא םג .הדובע

 24  .הלועפה ףותיש תרוצ תא תוארלך ירצ ,הדועהת בוטל

 25 םיארוק תולוק 4 ונל שי רוביצ ףותישל רושקש המ לכבש ןייצל לוכי ינא 

 26 איצוה הביבסה תנגהל דרשמ ,לש האצות םע הבוקרה הפקותב לעופל ואציש

 27 תומייקל רושקש המ לכל לקש ףלא 80 הצקהש לדוג דאח ארוק לקו

 28  .הליהקו
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 1 םיטקיורפ 4 שיו רוביצ תגיצנ לש תופתתשהב טופיש תדעו ונל התיה 

 2 םלוכ ,הביבס תוכיאל בוועדה הז לע חוודא ינא .ךרדל תאצל םיכירצש

 3 וא שודיח ,הליהקל םיניינעמ דואמ דואמם יטקיורפ .תומייקל יםרושק

 4 שלם יערז קנב תמקה ,ןתסובה די לע ףרוחה תכירבב הרוקש המ לש וקזיח

 5 הצובק ןבי הלועפ ףותיש לש טויקרפ דועו סובוטוא תונחת ,תשרומ יחמצ

 6 ינש ונל שי ףסונב .נול בושח דאומ דואמ ,ץיבוקסומ םיידי יבהוא תארקנש

 7  ,וישכע ונשגהש םיארוק תולוק 2 לש םיטקיורפ

 8 .הטושפ תירבעב םתוא דיגת ,הלאכ םילימ רמוא התא א. מעודה:

 9 ונאצי  ?םירפא ןוכנ ,רויסל הפוקת תאזש ןייצל בייח ינא .רדסב ,היעב ןיא א. כגן:

 10 .רויסל

 11 .רויסל ונאצי א. מעודה:

 12  .צ"נשמ רויסל םירפא תא יתאצוהש הנושאר םעפ .רויסל ונאצי א. כגן:

 13 .רקובב יצחו עברא א. מעודה:

 14 ךיא ינשל דחא ונרהבה םגו תידדה ,ריתבח םיסחי תכרעמ ונל שיש ןוויכמ זא א. כגן:

 15 ךלוהש המ זא ,ןידע ןפואב היה הזו ינשה ירבדל דחא םיצרפתמ ונחנא

 16 די לע ףרוח תכירב אשונ הז דחא ,םישוע ונחנאש םיטקיורפ 4 שי תורקל

 17  .יתליהקה ןתסובה

 18 ?יתליהקה ןתסובה הז הפיא א. מעודה:

 19 .חווטמה היהש הפיא רוכרכב הז יתליהקה ןתסובה א. כגן:

 20  ?םש שי המ זא .ןכ א. מעודה:

 21 דואמ דואמ םוקמ בשחנ הזו םויה תחנזומ איהש ףרוח תכירב המש שי כגן:א. 

 22 ,הזה םוקמה תא חפטל םילוה נוחנא .תיצרא הניחבמ ידוחיי

 23 ?אל ,שי זמרב םג ח. בן צבי:

 24 ,םיטקיורפ 3 דוע שי ףסונב .םידליל יכוניח יגולוקא זכרמל ותוא ךופהלו א. כגן:

 25 תונחת יתש בצעל ןויער והשזיא ונל שי ,שדחמ םקומ ביצוע הז םהמ דחא

 26 .תיגולוקא הרוצב סובוטוא

 27 ,הז המ א. מעודה:

 28  .לוועדה אובת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 .בוועדה הז תא גיצא ינא ,לוועדה אובת א. כגן:

 2  .םירפא ,לוועדה אובת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 ?תיגולוקא הרוצב הז המ ?ריבסהל הפל אב אוה המ ליבשב זא א. מעודה:

 4 ת.רדסומ הורצב לוועדה אובת .האילמה ןוכדע הז הפ ,אל  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 5ם ע דיםבועש ,תיתליהק הניחבמ תורשפא םויה שי ,טקיורפ הז ,םירפא א. כגן:

 6 זא .הנוש תצק הרוצב הליהקה תבוטל תומומק תנובל שרפא ,םינוב ,להיהק

 7  ,םימזי לש הצובק ושיגה ,ארקו לקו שויגה

 8  ?ובשיש םילספס היהי דה:א. מעו

 9  ,םע םג ןנובמ היהי והכול טלחהב ,ןכ א. כגן:

 10 (דחיב םירבדמ)

 11 הקלחמב םימוחת ןומה ,םירבד ןומה שי .ינוריע רעי תנש ןבומכ ונל שי א. כגן:

 12 םגו הרישל םגו ינש לייאל םג ןאכמ הדות דיגהל צהור ינא .םירוקשת אזה

 13 ןומה םש שי .תרדהנ הלקחמ אהי תאזה הקלחמה ,רדמסל םגו ץרפ םייחל

 14  .יםעלושפם שינא

 15 תדעו לשה נושארהה בישילו נאבהו נחנא .תרדהנ הקלחמ ,דאחא שנו יש 

 16 תאצמנ הצעומה שאר ,רגה .זגה תודסא לשא שונה לכ תא הביבס תוכיא

 17 .הדסאה לש הקחרהה לש אשונה לכ לע םימחלנש תויושרי שאל רש םורפוב

 18 רקחל הברחה י"ע אציש רקסל וא ח"ודל עגרכ ידמ רתוי סנכא אל ינא

 19 שקבו ננחנא םייעובש דועב היהתש הבורקה הבישיב הז יכ םימיו םימגא

 20  .תורהבה

 21 ,לוקוטורפל ןאכ הז תא רמוא קר ינא ,הדירטמ תחא תרתוכ םש שי לבא 

 22 תויבח 500-מ זוחא 80 וא תויבח 500 לשב צמב הרקי המ לש אשונה קדבנש

 23 האצותכ תחא הכמב תוכפשנש תויבח 2,000 ךותמ זוחא 50 ,תוכפשנש

 24 שקבנ ונחנא בוש ,יותא הדירטהש תרתוכהו ,מ"ק 10 לש קחרמב הדסאהמ

 25 ,םייעובש דועב היהשת הבורקה הבישיב ,דוגיאה ר"וי ,רעס רינמ תורהבה

 26 48-ל 12 ןבי היהי ףוחל םוהיזה לש ,ךפשל הש זאת אומרת העגההן מזש

 27  .ומהוזי ףוחה ףרואל מ"ק 40-מ הלעמלו תועש

 28 רוכרכ הנח סדרפ לש םיבשותה לכ תאו ונתוא דירטהל ךירצש והשמ הזו 
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 1 תאז ,ןאכה ז תא חתפנ אל .תורקל יושעש הזכ ןוסא לש גוס לש הרקמב

 2  .הבורקה לוועדה םינמזומ .הזה רקהסל ש תורתוכה תחא

 3 .הזה רקסה לש תרתוכה אל הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 .תורתוכה תחא תאז לבא א. כגן:

 5  .קבאמה תא תתרשמ אל הזה רקסה לש תרתוכה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 םויה רדס לע םירבד םישל םינמזומ ,לוועדה אובל םינמזומ םתא הרקמ לכב א. כגן:

 7 ה.בר הדות. העדוה של

 8  .הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 (אצוי ןולא יבוק)

 10 

 11 ,ןומא תרשמ ,הצעומה ל"כנמ יונימ) םיריכב יונימל הדעוה תטלחה רורשא .2

 12 (ל"כנמ רכש %09-%001) םיריכב רכש רושיאו (ןולא יבוק רמ

 13 יונימל הדעוה לש הטלחה רורשא .םויה רדס לע 2 ףיעסל רובענ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 לש םייח תורוקה תא םג הפ שי .ןומא תרשמ ,הצעומה ל"נמ יונימ ,םיריכב

 15 .הדעוה לוקוטורפ םכל לחשנו םייחה תרווק םכילא וחשלנ ,ביוק

 16 .ליימב הז תא ונלביק ח. בן צבי:

 17 100-ל 90 ןיב רכש .רכשה תא רשאל םיכירצ ונחנא וישכע לבא ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .םכלש שוריאהת את שקמבי נא ,והז .ל"כנמ רכש זוחא

 19 ?םיצילממ המ ח. בן צבי:

 20 ?המ ,םויה םכריכזהל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ?םיצילממ המ ח. בן צבי:

 22  ?זאת אומרת המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 ?םיצילממ המ ח. בן צבי:

 24 90 ןיב ל"כנמ רכשה תא ,יבוק לש יונימה תא רשאל תשקבמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .זוחא 100-ל

 26 .ל"כנמה תא תונמל תוכמסה תא שי הצעומה שארל תוכמסה תניחבמ ובראן:’ד ג”עו

 27 תאז לכב רגה לבא .םיריכבה הזוח רשויא אוה הצעוהממ שרדנהר ושיאה

 28 תכוסמה תיקוח תירוטוטטס .העידיל הז לבא .רורשאלה זאת  איבהל הצרו
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 1 .רגה לש

 2 .יצח יכול להיות הז ?100-ל 90 ןיב הז המו  כהן:-ד מ. עמר”עו

 3 אוה .רכשה תוגרד חתמ יבגל ביתכמ יל המדנ םינפה דרשמש חתמה הז ובראן:’ד ג”עו

 4 ,90-מ ליחתמ

 5  .100-ל ספטמו 90-ב ליחתמ הז ר. גלר:

 6 ?עיבצהל ךירצ אל וא הז לע עיבצהל ךירצ ?המ זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .ןכ ,הזוחה לע ובראן:’ד ג”עו

 8  ?דגנ ימ ?דעב ימ זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .תענמנ ינא כהן:-ד מ. עמר”עו

 10  ?המל ןייצל הצור תא .תענמנ  :גור, ראש המועצהי-ה. פרי

 11 הלכוי אל חטבי נא זא ,ל"כנמ יונימל הליחתכלמ דעב יתייה אל ינא יכ כהן:-ד מ. עמר”עו

 12 .רכשה תא רשלאו תנומל הטלחהל ףרטצהל

 13 (סנכנ ןולא יבוק)

 14 

 15 :תואבה תוינכותה תדקפהל םילעבכ הצעומה רושיא .3

 16 – םידסיימה 'חרב 662 הקלח ,47001 שוגב הינב תארוהב יוניש 9060070-803 תינכות .א

 17 662 הקלח לש תימורדה ןפודב תבלושמ ךרדל לגר יכלוה ליבשמ דועי יוניש

 18  הינב יחטש  %02 תפסות – "םימש ירעש" תסנכה תיב 8134660-803 תינכות .ב

 19 הנבמה תבחרהל ןינב יווק יונישו (ר"מ 211)

 20 -308 תינכות 3 ףיעס .גיצא ינא זא הפ אל הירא .3 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 (דחיב םירבדמ)

 22 בוועדה הצגוה תאזה תינכותה .רצק דואמ הז .רצק ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 הייתה ,תאזה תינוכתהת א םיריכמ םתא ,308-0700609 תינכות ,תימוקמה

 24 ,םידסיימה 'חר .תיזוחמ הדעו תוכמסב תינכות ,18.3-ב תימקומה בוועדה

 25 ,ןהכה באפ הז תיזוחמה לוועדה ונצלמהו נחנא .םתחכנ םלכוכ יתעדל

 26  ?הזת אים רכוז

 27 .תינרוחאמ ח. בן צבי:

 28 הצילממ תימוקמה הדעוה ,תיזוחמה לוועדה ונצלמה ונחנא .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 הזה ךרד עקטה ,םצבע תינכותשהכ תינכוהת תדקהפ לע תיזוחמה לוועדה

 2 עקרק דועיב ליבש ,דחא עבצב דחא ליבשה יה .קורי היה .הרדגהב ליבש היה

 3י דכ זהה וםדא קוריה םיספה הז .תבלושמ ךרדלו תאום יכפוהו ליבשכ

 4  ?קיוא .שרגמה ףרועבש תוינחל םידסיימה 'חרמת ושיגנהת אר שפאל

 5 רלומכ .תינכותה תאם ילעבכ רשאל הצעומה אתילכמ יםשקבתמ ונחנא 

 6 .תחא תינכות תאז .התדקפה לע תיזוחהמ לוועדה ץילמהל

 7 ירעש תסנכה תיבל תינכות ,308-0664318 'סמ תינכות יההשני תינכותה 

 8ת ינכות ,יתלשממ ןוכיש ,בחרמל ךרדל ןופצמ למרכה 'חרן יב ,םימש

 9  .תימוקמ הדעו תוכמסב תניכות ר,וביצי נבמ דתעיישמ

 10 תרטמ .םילעבכ םג הב ןודל םיכירצ ונחנא .התוא דיקפהל 30.1-ב והחלטנ 

 11י ווק שינוי ,ר"מ 112 רמולכ ,הינב יחטש זוחא 20 של תפסות יאה תינכותה

 12 .הכולה ז .ןניב

 13 יתש תא דיפקהל םילעבכ הצעומה תאילמ לש רושיאה תא תשקבמ ינא זא 

 14  .הודת .דחא הפ ?םיענמנ ימ ?גדנ ימ ?דעב ימ .תוינכותה

 15 

 16 9102 לירפא םיר"בת .4

 17 .ןר .םיר"בת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 ,ךסמה לע תוארל םיצור ?אירקהל ,דחא דחא רובעל םיצור .השקבב ,ןכ לר:ר. ג

 19 ?תלואש לואשל

 20 העיצמ ינא .ותוא םיריכמ םלוכו םלוכל חלשנ רמוחה ,העיצמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 תואלש םכמו השימל שי ןכם אא לא ,תחא הפיפכב הז תא רשאנו נחנאש

 22 רשאל רשפא זא .תולאש ןיא ?תש שאלוי .לושאת אווב זא יפיצפס ר"בתל

 23 ה.לוענ הבשייה .הבר הדות ?דחא הפ םיר"בתה תא

 24 

 25 הבישיה ףוס

 26 


